
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» на 2022–2023 н.р. 
 

Кафедра, 

що пропонує 
дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Компетентності 
(загальні та/або 

фахові,  на 

розвиток яких 
спрямована 

навчальна 

дисципліна 

Результати 

навчання за 

навчальною 
дисципліною 

Методи 

викладання, що 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 
робота, проєктна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень освіти, 

для якого 

пропонується 
дисципліна 

Перелік галузей 

знань / 

спеціальність, 

для яких 
пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, 

які можуть 

записатися 
на 

дисципліну 

* 

Вхідні 

вимоги до 

здобувачів, 

які хочуть 

обрати 
дисципліну 

/ до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо 

семестру 
вивчення 

Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 
лабораторні 

роботи  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Матеріально-технічне забезпечення спортивної діяльності 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Долгова 

Н.О. 

Долгова 

Н.О. 

ЗК 8.  

Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

 

СК 12. Здатність 

використовувати 

спортивні споруди, 

спеціальне 

обладнання та 

інвентар. 

 

РН1.  

Визначати рівень 

експлуатації 

відкритих і 

закритих 

спортивних 

об’єктів на основі 

порядку організації 

заходів, загальну 
характеристику і 

класифікацію.  

 

РН2.  

Орієнтуватись у 

правових і 

соціальних 

аспектах сучасної 

міжнародної 

спортивної 

діяльності. 

Лекції, практики, 

обмін думками, 

навчальна 
дискусія, дебати, 

проблемно-

орієнтоване 

навчання 

Бакалавр  

01 Освіта/ 

Педагогіка 
017 Фізична 

культура і 

спорт  

25 
Без 

обмежень 
3–4 



РН3.  

Вибирати та 

узагальнювати дані 

щодо проектування 

та будівництва 

спортивних споруд, 

забезпечення 

спеціальним 

фізкультурно-
спортивним 

обладнанням та 

інвентарем. 

РН4. 

Визначати набуті 

теоретичні знання 

та навички у 

професійній 

діяльності для 

орієнтації в 

сучасних 
тенденціях 

функціонування 

спортивної 

інфраструктури 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Бурла 

А.О. 

Бурла 

А.О. 

ЗК 12.  

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

 

СК 10.  

Здатність 

здійснювати 

навчання, 

виховання та 

соціалізацію 

людини у сфері 

фізичної культури і 

спорту, 

застосовуючи  різні 

педагогічні методи 

та прийоми.  

 

РН1.  

Відтворювати 

знання про основи 

сучасного дитячо-

юнацького спорту, 

та уявлення про 

особливості 

пошуку та відбору 

талановитих дітей 

для занять різними 
видами спорту 

залежно від 

генетичних 

задатків і 

природної 

обдарованості до 

того чи іншого 

виду спортивної 

діяльності.  

 

РН2.  

Показувати знання 
про фізіологічні 

особливості дітей 

та юнаків, рівень їх 

фізичного розвитку 

та фізичної 

підготовленості, 

методи та засоби 

вдосконалення 

рухових якостей 

залежно до 

специфіки 
обраного виду 

спорту, віку та 

рівня технічної та 

фізичної 

підготовленості 

юних спортсменів.  

 

Лекції, практики, 

командна 

робота, дискусії, 

мультимедійні 
презентації. 

Бакалавр 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

017 Фізична 

культура і 
спорт 

25 
Без 

обмежень 
3–4 



РН3.  

Описувати 

планування і 

прогнозування у 

спорті, контролі 

рівня 

підготовленості, 

засобів 

відновлення і 
підвищення 

працездатності  

юних спортсменів. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основи аквафітнесу 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Петренко 

О.П. 

Петренко 

О.П. 

ЗК 4.  

Здатність 

працювати в 

команді.  

 

СК 3. 

Здатність до 

організації 

оздоровчо-

рекреаційної 

рухової активності 

різних груп 

населення.  

 

 

РН1.  

Складати список 

системного 

планування 

професійної 

діяльності, 

застосовувати 

педагогічні 

навичками 

проведення занять 
з аквафітнесу. 

 

РН2.  

Визначати стан 

здоров’я людини та 

оцінювати вплив 

занять з 

аквафітнесу на 

організм людини. 

 

РН3.  

Визначати роль 
рухової активності 

для формування 

здорового способу 

життя, збереження 

і зміцнення 

здоров’я, 

проводити 

ефективну агітацію 

і пропаганду серед 

різних верств 

населення. 
 

 

 

 

 

 

Метод 

демонстрацій. 

Обмін думками 

(think-pair-share). 

Самостійна 

робота з 

можливістю 

консультації з 
викладачем. 

Групова робота. 

Мультимедійні 

лекції. 

Бакалавр 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

16 
Без 

обмежень 
3–4 



4. Кросфіт (силовий фітнес) 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Петренко 

О.П. 

Петренко 

О.П. 

ЗК 5.  

Здатність 

планувати та 

управляти часом.  

 

СК 3.  

Здатність до 

організації 

оздоровчо-

рекреаційної 

рухової активності 

різних груп 

населення.  

РН1.  

Відтворювати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом 

використання 

силових вправ 

серед різних груп 
населення.  

 

РН2.  

Доповідати у 

практичній 

діяльності 

одержані знання, 

організовувати та 

проводити 

тренування з 

силового фітнесу  
 

РН3. Описувати 

процес навчання 

руховим діям на 

заняттях силового 

характеру. 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

демонстрацій. 

Обмін думками 

(think-pair-share). 

Самостійна 
робота з 

можливістю 

консультації з 

викладачем. 

Групова робота. 

Мультимедійні 

лекції. 

Бакалавр 

01 Освіта/ 

Педагогіка 
017 Фізична 

культура і 

спорт 

16 
Без 

обмежень 
3–4 

 


